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UMOWA Nr SM …./2022 

o wykonanie zadania pn. 
 

„Modernizacja terenu przy budynku usługowym na ul. Byczyńskiej 20 na 

terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku”. 

 
zawarta w dniu …………. r. w Kluczborku pomiędzy  Spółdzielnią Mieszkaniową 

„PRZYSZŁOŚĆ”  z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 5  w Kluczborku  reprezentowaną przez: 

1/Andrzeja Nowaka – Prezesa Zarządu 

 

2/ Bogdana Palucha – Z-cę Prezesa Zarządu 

a firmą: 
 
 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez: 

 

 

§1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  

„Modernizacja terenu przy budynku usługowym na ul. Byczyńskiej 20 na terenie Spółdzielni 

Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku”. 

 

Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia opracowanej  dla potrzeb niniejszego zamówienia. 
  

§2 

1. Przewidywany termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: po przekazania placu budowy. 

2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień:  do 31.08.2022r. 

 

§3 

Strony zgodnie potwierdzają, iż do niniejszej umowy w sprawie zamówienia są wprowadzone istotne 

dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia opracowaną dla niniejszego zamówienia.  

 

§4 

1.Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

2.Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili 

wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 

3.Wykonawca na dzień przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji robót w rozbiciu na poszczególne budynki. 

 

§5 

1.  Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana Tomasza Ogrodowiaka 

     Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 

2.  Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie ………………………………. 

 

 

§6 
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1. Wykonawca przewiduje do wykonania przez podwykonawców następujący zakres 

przedmiotu umowy:  

…………………………………… ……………………… …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi. 

 

§ 7 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu wzoru tej umowy przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                                    

o podwykonawstwo o treści zgodnej z wzorem umowy.  

Zawiadomienie Zamawiającego o zamiarze zawarcia umów o podwykonawstwo dotyczy umów                    

o wartości większej niż 0,5 % wartości przedmiotowej umowy lub kwoty większej niż 50 000,00 zł. 

 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                   

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów,                     

o których mowa w ust. 1, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

 

4. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność                   

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa                   

w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa 

się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego wykonawcę decyzji                    

o zmianie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje 

się odpowiednio. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to 

jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 

 

 

§8 
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1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. Powyższa informacja będzie przekazywana drogą elektroniczną na adres 

e-mail …………….. oraz telefonicznie na nr: ………….. Informacje przesłane zgodnie z niniejszym 

postanowieniem uważa się za skutecznie doręczone. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 

dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania 

robót budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT . 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,               

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                       

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 9 

1)  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

2) Strony uznają brak dokonania płatności na rzecz osób trzecich wykonujących usługi objęte 

niniejszą umową za nienależyte wykonanie Umowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec podwykonawców.  

 

§ 10 

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do1:  

a)   oznakowania terenu budowy, 

b)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sieci części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia 

ich  i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 

c)  informowania inspektora  nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie 

odbioru robót zanikających, 

d)  wykonania badań, prób i rozruchu jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia 

robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 

e)  dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

i przekazania go do użytku, 

 
1  jeśli dotyczy 
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f)  zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,    

g)  utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnym oraz usuwania na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

h)  umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowych nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz 

do udostępnienia im danych   i informacji wymaganych ta ustawą, 

i)  pilnowania mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnienia im warunków 

bezpieczeństwa, 

j)  uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu  w 

terminie do dnia odbioru końcowego. 
 

§11 

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 

2.  Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zmykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić 

bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. 

3.  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie 

w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.  

4.  Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój koszt dostęp do lokali usługowych 

znajdujących się w budynku przy ul. Byczyńskiej 20.  

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania 

niniejszej umowy. W związku z tym Wykonawca ma obowiązek zawrzeć polisy ubezpieczeniowe 

w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

 

§12 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu  i stosowanych w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu co do jakości. 

3. Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń i budowli powinny posiadać atesty i aprobaty 

techniczne przedstawione inspektorowi nadzoru przed przystąpieniem do robót. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 

terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

6. Badania, o których mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie 

robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki 

badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań 

obciążają Zamawiającego. 
 

§13 
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1.  Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest 

wynagrodzenie kosztorysowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się na kwotę:  
wartość zamówienia (netto) ......................................................................................................................... 

plus kwota podatku VAT ………%  w kwocie ........................................................................................... 

razem brutto: ............................................................................................................................................. 

słownie:......................................................................................................................................................... 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione                   

w szczegółowym wykazie robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką 

budowlaną i ustaleniami z Zamawiającym. Roboty dodatkowe będą rozliczane na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego 

§ 14 

Konieczność wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do zidentyfikowania w trakcie 

sporządzania oferty Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu i wspólnie z  

nim  sporządzić  protokół  konieczności.  

Roboty te będą rozliczane na podstawie Protokołu konieczności i kosztorysów robót dodatkowych 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te 

opracowane będą  w oparciu o następujące założenia: 

1. ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 

złożonych przez Wykonawcę.  

2. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach 

ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KSNR-y, a następnie indywidualna 

wycena Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.     
 

§15 

1. Strony postanawiają, iż obowiązują je kary umowne. 

2.  Kary umowne niezależne od szkody będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,4 % 

wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji 

w wysokości  0,4 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % 

wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za zaistnienie wady trwałej w przedmiocie umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, w przypadku kiedy wada pozwala na użytkowanie przedmiotu umowy, 

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 2,5 % wartości łącznego wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 14 ust. 2 niniejszej umowy 

f) za.nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub wzoru jej zmiany w wysokości 2,5 % wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, 

g)zza.nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                               

o podwykonawstwolub jej zmiany w wysokości 2,5 % wartości łącznego wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 14 ust. 2 niniejszej umowy; 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2,5 % 

wartości łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w § 14 ust. 2 niniejszej umowy; 
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2)  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości  15 % 

wynagrodzenia umownego. 

3. W sytuacji gdy kara umowna  nie  pokrywa  szkody, Zamawiającemu przysługuje  prawo  żądania 

odszkodowania na  zasadach  ogólnych. 

 

§16 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów będzie wykonanie całego zakresu robót. 

2. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem 

w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora 

nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do 

odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a/ jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

5.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane  w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  w 

tej dacie wad.   

6.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) 

o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robot 

jako wadliwych. 

7.  Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 

gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek w okresie rękojmi. 

   8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie   z 

przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§17 

1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego. 

2.  Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………………… letniej gwarancji na cały 

wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego. 

3.  Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna dołączona do protokołu odbioru 

końcowego.  

4.  Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w ciągu 24 godzin od zgłoszenia jej faksem. 

5.  W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za 

wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy 

będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.    

 

§18 
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3. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty będzie realizowana na podstawie  faktur 

przejściowych sporządzonych w oparciu o  protokoły odbioru robót dla poszczególnych klatek 

schodowych  w danym miesiącu. 

4. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych jest pozytywny i bez zastrzeżeń  protokół 

odbioru robót budowlanych podpisany przez strony umowy i inspektora nadzoru. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury właściwie wystawionej w terminie do 30 dni licząc 

od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Datą zapłaty jest 

dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.  

6. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac do każdej faktury 

VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie 

wszystkich należnych im kwot za roboty wchodzące w skład części robót, której faktura dotyczy 

oraz kopie faktur podwykonawców potwierdzone przez podwykonawców „za zgodność z 

oryginałem” wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewów. W przypadku nie przekazania 

wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia 

kompletnej faktury. Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku 

gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy wykonywania części prac, do każdej faktury VAT 

Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania części 

prac. 

7. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość kwot 

wymagalnych wynagrodzeń, niewypłaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

8. Strony zgodnie ustalają, że terminy płatności za roboty podzlecone przez Wykonawcę 

przewidziane w umowach z podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności 

wynikające z niniejszej umowy. 

9. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy 

na podstawie art. 647¹ § 5 k.c. lub zgodnie z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot 

wypłaconych przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców z 

zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

10. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za 

wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności 

lub jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego.  

 

 

 

§19 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć: 

a) terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu 

udzielenia zamówienia, 

b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach, 

c) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą 

spełniać warunki udziału w postępowania, 

d) sposobu fakturowania robót. 

§20 

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje w każdym 

czasie prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w razie: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                        

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
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odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) złożenia wniosku o upadłość firmy Wykonawcy, 

c) zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) nie rozpoczęcia robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich przez 

Wykonawcę pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e)  przerwania przez Wykonawcę realizacji robót gdy przerwa trwa dłużej niż dwa tygodnie.  

f)  stwierdzenia, że roboty prowadzone są niezgodnie ze sztuką budowlaną i ich jakość jest 

niezgodna z obowiązującymi normami w tym zakresie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

b)  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która odstąpiła od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone lub wzniesione, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

-  odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. c, 

-  przejęcia budowy od Wykonawcy pod swój dozór techniczny. 

§21 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd Arbitrażowy przy 

Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu, zgodnie z regulaminem tego Sądu. 

§22 

1. Do koordynacji prac objętych umową Wykonawca wyznacza Pana(nią):  ……………………. 

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywanych obowiązków umownych Zamawiający wyznacza                      

Pana Tomasz Ogrodowiaka  
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§23 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”, z 

siedzibą: ul. Jana Pawła II 5 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 25 80, adres poczty elektronicznej 

sekretariat@smkluczbork.pl  zwana dalej Administratorem. 

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej 

pod adresem: iod@smkluczbork.pl.  

3. Dane osobowe Oferenta (osób reprezentujących) są przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. B RODO w ramach czynności zmierzających do podpisania umowy.  

4. Natomiast dane pracowników oferenta w zakresie (np. imię, nazwisko, dane dotyczące 

kwalifikacji zawodowych, dane kontaktowe itd.) przetwarzamy w ramach realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) w związku z potwierdzeniem 

kwalifikacji niezbędnych do wykonania zadania objętego postępowaniem przetargowym. Dane 

pozyskuje się bezpośrednio od Oferenta. 

5. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w 

imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, w tym m.in. usług 

teleinformatycznych, takich jak dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług 

prawnych i doradczych. Ponadto mogą być udostępniane podmiotom uprawionym na podstawie 

przepisów prawa, w tym w szczególności sądom, komornikom, wierzycielom, urzędom, 

organom ścigania.  

6. Dane będą przechowywane przez okres: W przypadku ofert, które zostały wyłonione  

w drodze przetargu są przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej 

umowy. Natomiast dane zawarte w ofertach, które nie zostały wyłonione w drodze przetargu 

przechowujemy 3 lata. 

7. Podanie przez Oferenta danych osobowych jest niezbędne w celem zawarcia umowy, ich 

niepodanie uniemożliwi podpisanie umowy dotyczącej realizacji zadania.  

8. Posiada Pani/Pan: 

• prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii tych danych, 

• prawo do sprostowania danych,  

• prawo do usunięcia danych – w przypadku, gdy ich przetwarzanie nie jest wymaganiem przepisu 

prawa, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania, 

• prawo do przenoszenia danych,  

• prawo do sprzeciwu. 

9. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.  

10. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać  

w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres sekretariat@smkluczbork.pl 

11. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, 

których   dane znajdują się w przedłożonej ofercie. 

 

§24 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego. 

 

PODPISY 

                ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    WYKONAWCA                          
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